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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 – Α3 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή 
ανά είδος   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές 
σύμφωνα µε: 
 

1) Τις διατάξεις των  άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016. 

2) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 

3) Την με αριθ. 86247/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου ως Διατάκτη. 

4) Την υπ. αρ. 16439/25-02-2022 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία ενός 

έτους από 01/03/2022 έως00 28/02/2023. 

5) Τη συνολική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών Δημοπρασιών. 

6) Το υπ΄ αρ πρωτ.: 1963/09-01-2023 Πρωτογενές και Τεκμηριωμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ011961558  

για την εν λόγω δαπάνη, του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων. 

7) Το υπ΄ αρ πρωτ.: 2969/12-01-2023 Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ011976760  για την εν λόγω 

δαπάνη, του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ, και το υπ. αρ. 3240/12-01-2023 

Τεκμηριωμένο Αίτημα. 

8) Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση των  σχετικών Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης 

     (A-114-122/2023) και ΑΔΑΜ:23REQ011969303, σε βάρος των  Κ.Α. 10-6613.002 (16.000,00€), Κ.Α. 15-

6613.002 (2.000,00€), Κ.Α. 20-6613.002 (946,00€), Κ.Α. 30-6613.002 (2.000,00€) Κ.Α. 35-6613.002 

(1.000,00€), Κ.Α. 40-6613.002 (1.000,00€), Κ.Α. 45-6613.002 (1.000,00€), 50-6613.002 (2.000,00€), Κ.Α. 

70-6613.002 (4.000,00€),  με τίτλο «Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού» και Α-152/2023Κ.Α.60-

6473.003 (2.201,00€) με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα Ρομά και 

ΚΕΜ- Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού». 

9) Τη με αριθ: 6898/2023 Απόφαση Αντιδημάρχου AΔΑ:ΨΩΣΜΩ0Ο-ΚΣ5  με την οποία εγκρίθηκε:  

α) η διενέργεια της προμήθειας,  β) η μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές.  

10)  Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που 

επισυνάπτονται. 

 



Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.147,00€, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος των Κ.Α.: 10-6613.002, 15-6613.002, 20-6613.002, 30-

6613.002, 35-6613.002,  40-6613.002, 45-6613.002, 50-6613.002, 70-6613.002,  με τίτλο «Προμήθεια 

Φωτοτυπικού Υλικού» 60-6473.003, με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας Παράρτημα 

Ρομά και ΚΕΜ- Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού», τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια και αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 
 

A/A CPV Κωδικός
Αναλυτική 

Περιγραφή
Μ.Μ

Ποσότητα 

Μελέτης 

Τιμή 

Μονάδος

Καθαρή 

Αξία

Αξία 

Φ.Π.Α 

24%

Συνολική  

Αξία

1

30197643-

5 

Φωτοαντιγ

ραφικό 

χαρτί

25.040-0105

Φωτοαντιγραφικό 

χαρτί λευκό Α4 

συσκευασία 

500φύλλα/πακέτο

, 80gr/m2 σε 

χαρτοκιβώτιο των 

5 πακέτων  

σφραγισμένο 

ΠΑΚΕΤΟ 3.750,00 6,90 25.875,00 6.210,00 32.085,00

3.750,00 25.875,00 6.210,00 32.085,00

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΡΓΟ:   Προμήθεια Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 & Α3 έτους 2023                         

  ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 

  Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

  ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Δημοπρασιών                                                                                                                                             

   Πληροφορίες:Πεδιαδιτάκης Γ.- Καρτσωνάκη Ε.                                                          

  Τηλ.:  2813409613 - 2813409428                                                 Ηράκλειο    23/01/2023                          

   E-mail : diaxirisi@heraklion.gr - prom@heraklion.gr  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4  των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης   με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος Χρέωση Κ.Α 10-6613.002,                    

15-6613.002, 20-6613.002, 30-6613.002, 35-6613.002, 40-6613.002, 45-6613.002, 50-6613.002, 70-6613.002 με τίτλο                

« Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού (χαρτί Α4 ) » και Κ.Α  60-6473.003 με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του 

Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ έτους 2023    CPV: 30197643-5  Φωτοαντιγραφικό χαρτί

Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού Κ.Α 10-6613.002, 15-6613.002, 20-6613.002, 30-6613.002, 35-6613.002,  40-6613.002, 45-

6613.002, 50-6613.002, 70-6613.002 με τίτλο « Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού (χαρτί Α4) »  και Κ.Α 60-6473.003 με τίτλο « 

Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ »προϋπολογισμού έτους 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, προέκυψε από έρευνα αγοράς ( μέσο διαδικτύου ) σε τιμές λιανικής πώλησης, και λαμβάνοντας υπόψη 

αναζήτηση διαγωνισμών Δημοσίου των τελευταίων 2 ετών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα ή prospectus για κάθε είδος για τα οποίο συμετέχουν, και το 

οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ είναι 25.875,00 €,  ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών είναι 3.750,00 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ &  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3  του Κεντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης   με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος Χρέωση 

Κ.Α  60-6473.003 με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ » 

έτους 2023    CPV: 30197643-5  Φωτοαντιγραφικό χαρτί

A/A CPV Κωδικός
Αναλυτική 

Περιγραφή
Μ.Μ

Ποσότητα 

Μελέτης 

Τιμή 

Μονάδος

Καθαρή 

Αξία

Αξία 

Φ.Π.Α 

24%

Συνολική  

Αξία

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ είναι 50,00 €,  ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών είναι 5 τεμάχια.



 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 06/02/2023 ημέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα 

Προμηθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες  τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα  δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης 

που αναφέρονται παρακάτω. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης 

Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία: 

1)  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

όπου να δηλώνεται ότι: 

• Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις 
αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

• Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 
ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

• Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη. 

• Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 
 

2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος. 

3) Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από 

τους  οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί έως 30 

εργάσιμες ημέρες  πριν  από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

4)  Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

     Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20. 

    Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτεται. 

    Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 
Καναβάκη  Γ. Μαρία 

2

30197643-

5 

Φωτοαντιγ

ραφικό 

χαρτί

25.040-0105

Φωτοαντιγραφικό 

χαρτί λευκό Α3 

συσκευασία 

500φύλλα/πακέτο

, σε χαρτοκιβώτιο 

των 5 πακέτων  

σφραγισμένο 

ΠΑΚΕΤΟ 5 10,000 50,000 12,000 62,00

5 50,00 12,00 62,00

25.925,000 6.222,000 32.147,00ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ &  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 
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